
Paskaidrojuma raksts grozījumiem "Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 

2020. gadam. 

 

Ieņēmumi 

Budžeta ieņēmumus ir plānots palielināt par EUR 23 503, no kuriem transfertu 

palielinājums par EUR 16 844 un budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums par EUR 6 659, 

Kopsummā ieņēmumiem veidojot EUR 5 804 382. 

Transfertu palielinājums ir saistīts ieņēmumiem LEADER projektam "Bērnu rotaļu 

laukuma izveide Vecpiebalgā" un Kultūrkapitāla fonda projektiem Vecpiebalgas kultūras namam 

un muzeju apvienībai "Orisāre". 

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020.gada 1.janvāri bija EUR 718153.  

 

Izdevumi 

Budžeta izdevumi plānoti EUR 6 072 883 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu 

pamatsummas atmaksas). Izdevumus palielināt plānots par EUR 49 593.  

 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti palielināt EUR 1 239 apmērā, papildus ieplānojot dezinfekcijas līdzekļu 

un inventāra iegādi Covid 19 pandēmijas laikā. Kopā gada plānu sastādot EUR 465 725 apmērā. 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumus plānots palielināt par EUR 3 710,  sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 

Vecpiebalgas novadā. Kopā izdevumiem sastādot EUR 57 253. 

 

Ekonomiskā darbība 

Izdevumus plānots palielināt lauksaimniecībai par  EUR 23 740, t.sk.: 

 Nekustamo īpašumu kadastrālai uzmērīšanai EUR 20 000; 

 Teritoriju sakopšanai un labiekārtošanai EUR 3 000; 

Ekonomiskās darbības kopējie izdevumi plānoti EUR 739 328 apmērā. 

 

Vides aizsardzība 

Izdevumu palielinājums ir EUR 100, kopā plānojot EUR 37 344. 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Plānots izdevumu samazinājums par EUR 5 567, t.sk.: 

 Palielinājums par EUR 1 137 darbinieku bēru pabalstiem; 

 Samazinājums par EUR 15 000 Nekustamo īpašumu kadastrālai uzmērīšanai;  

 Palielinājums par EUR 2 400 transportlīdzekļu remontiem; 

 Palielinājums par EUR 5 110  projektam "Izstāžu taka Vecpiebalgas viesistabā". 

Kopējie izdevumi plānoti EUR 1 251 683 apmērā. 

 



 

 

 

Atpūta, kultūra un reliģija 

Izdevumus  plānots palielināt par  EUR 3 371, t.sk. izdevumi darbinieku bēru pabalstiem, 

dezinfekcijas līdzekļiem bibliotēkām, Vecpiebalgas kultūras nama un muzeju apvienības 

"Orisāre" Kultūrkapitāla fonda projekta izdevumiem.  

Kopējie izdevumi plānoti EUR 634 015 apmērā. 

 

Izglītība 

Izdevumus plānots palielināt EUR 21 013 apmērā, galvenokārt LEADER projektam 

"Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecpiebalgā". Kopā Izglītībai izmaksas plānojot EUR 2 419 687 

apmērā. 

 

Sociālā aizsardzība 

Sociālā dienesta budžeta izmaksas plānots palielināt par EUR 1 987, kas galvenokārt 

saistīts ar informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmaksām un transportlīdzekļa remontu. 

Sociālajai aizsardzībai izmaksas plānotas EUR 376 944 apmērā. 

 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā paredzēts atmaksāt 

aizņēmumu pamatsummas EUR 774 992 apmērā.  

Pašvaldība papildus iepriekš plānotajiem aizņēmumiem, paredz veikt aizņēmumu "Bērnu 

rotaļu laukuma izveide Vecpiebalgā" projektam, orientējoši EUR 20 000 apmērā. Savukārt 

projektam "Vecpiebalgas novada grants ceļu pārbūve" un "Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā" aizdevuma 

atmaksu plānots samazināt par EUR 24 049.                                     

  

 Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetā 2020.gadam plānots atlikums uz perioda 

beigām EUR 47 038 apmērā. 

 

 

 

Novada domes 

priekšsēdētājs:        I.PUTNIŅŠ 

 

 


